
أخبللار مؤكللد, وكللل الللله من خبر لهنه بالبعث الميمان وجوب فوائدها من
حق.  الله وعد صدق, وكل تعالى الله

قللوله: لن الساعة هذه في الرتياب عن الكرميمة: النهي المية فوائد ومن
أن وميحتمللل للتأكيللد مجللردا خللبرا ميكللون أن  ميحتمللل)) فيها ريب (( ل
قللوله ذلللك هنعللم. وهنظيللر فيهللا ترتللابوا النهللي, أي: فل بمعنى خبرا ميكون
تفسيرمين:  فيه ) فإن) فيه ريب ل الكتاب ((ذلك:  تعالى

فيه. ترتابوا النهي, أي: ل بمعنى خبر محض, والثاهني: أهنه خبر الول: أهنه
السللاعة بهللذه ميؤمنللون ل النللاس أكللثر الكرميمللة: أن الميللة فوائللد ومللن

هههي )) (( ما رميم وهي العظام يحيي (( منميقولون:  ومينكروهنها
)). الدهر إل يهلكنا وما ونحيا نموت الدنيا حياتنا إل

الكلمللة إبطللال مشللهورة, بللل كلمللة على الكرميمة: الرد المية فوائد ومن
الخيللر, فللإن مثللواه إلللى قالوا: عللاد مات إذا الهنسان أن وهو المشهورة

الجنللة هللو الخير الخير, المثوى المثوى ليس القبر لن باطلة جملة هذه
معبر, القبر كذلك معبر الدهنيا أن زميارة, معبر, كما فإهنه القبر النار, أما أو

حتى التكاثر ((ألهاكم:  تعالى الله قول ميقرأ قارئا أعرابي سمع ولهذا
شيئا هناك بمقيم, وإن الزائر ما العرابي: والله ) فقال) المقابر زرتم
ميرتحل, طيب.  ثم مدة ميبقى )) الزائر من: (( زرتم استنبط القبور؛ وراء
ذلللك أشللبه مللا أو الخير مثواه في دفن هذا ميقول: إن من سمعنا إذا إذن
لللو مضللموهنها كلمللة الكلمة, لهنها هذه عن عليه, وهنقول: اعدل هننكر فإهننا

كافرا.   لكان القائل اعتقده
إن لكم أستجب ادعوني ربكم (( وقال:  وتعالى تبارك الله قال ثم

آخره. ) إلى... ) عبادتي عن يستكبرون الذين
وجل.  عز لله القول الكرميمة: إثبات المية فوائد من

الثللاهني, قللول ؟ ظاهر قول هو أو ميظهر ل هنفسي قول هو هل القول وهذا
: وتعللالى تبللارك قللوله فللي قيللد, كمللا أرميد إذا النفسي القول ظاهر, لن

)) يقههول بمهها اللههه يعههذبنا لههول أنفسهههم فههي (( ويقولههون
صللار القللول أطلق  فإذا)) لك يبدون ل ما أنفسهم في (( يخفون

ميتكلم الله أن الخلف وأئمة السلف قول المسموع, وهذا الكل م به المراد
 هللذه)) لكههم أسههتجب (( ادعونيوبحللرف.  مسللموع بقللول وميقللول
وجل. عز وصوت بحرف ميتكلم إذا ؟ ل أو حروف من مركبة كلمات
ميسللمع مللا بللالنفس, وأن القللائم المعنللى هو الله كل م قال: إن من وقول
فللي مللا كلملله فللإن وإل النللاس ليسللمعه الله الله, خلقه كل م عن عبارة



صللار بهللذا القللول فسرهنا إذا باطل, لهننا قول هذا فقط. باطل, أي هنفسه
قولين:  بين هنقارن أن هنرميد القول. والن وليس العلم معناه
ميقول: مللا آخر مخلوق, وقول الله كل م فهو المصحف في ميقول: ما قول
الصللواب إلى أقرب مخلوق, أميهما الله كل م عن عبارة فهو المصحف في

أن الن الشللاعرة, فتللبين قول والمعتزلة, والثاهني الجهمية قول الول ؟
أن الشللاعرة, مللع قللول مللن خيللر الله كل م في والجهمية المعتزلة قول

إذن ؟ هللذا ميكون والجماعة, وكيف السنة أهل من أهنهم ميدعون الشاعرة
مسللموع بنطللق إل ميكللون ل لللله, والقللول القللول الميللة هللذه مللن هنثبللت

. طيب وبحروف
قللوله: مللن وتعللاظمه الللرب عظمللة الكرميمللة: بيللان الميللة فوائللد ومللن

وجل. عز القائل عظمة على تدل الصيغة هذه  فإن)) ربكم (( وقال
قسللمين: إلللى تنقسم لله, وهي الربوبية الكرميمة: إثبات المية فوائد ومن
وخاصة.  عامة

بالنعم.  بالنعم, وتغذميتهم الخلق تربية للخلق, وهي فالعامة: الشاملة
ما على وجل عز الله رباهم حيث المؤمنين الله عباد تربية والخاصة: هي

آل سللحرة ل السللحرة عللن تعللالى قللوله فللي النوعللان اجتمع ميحب, وقد
)) وهههارون موسههى رب العههالمين برب آمنا (( قالوا:  ل فرعون
 خاصة)) وهارون موسى )), (( رب العالمين (( رب الول العامة
طيب.
... ؟ الللله دعللاء اسللتحباب أو الللله دعاء الكرميمة: وجوب المية فوائد ومن
غيري. تدعوا ل تتضمن  لهنها)) لكم أستجب (( ادعونيقوله:  من
لقللوله: مجللاب بللأهنه الداعي ووعد تكفل الله الكرميمة: أن المية فوائد من

)). لكم (( استجب
؟ بقبول هنحس ول كثيرا إجابة, وهنعمل هنرى ول كثيرا قائل: هندعو قال فإن

قللابل, أرأميتللم محل وجللدت إذا إل تللؤثر ل هنقللول: السللباب أن الجللواب
أهنها مينقطع, مع ل الحدميد بها قدت مينقطع, إذا اللحم بها قددت إذا السكين

لله ميكلون أن لبللد شليئا, فالسللبب تعملل ما الحدميد وفي بتارة اللحم في
بقبللول ميشعر ول ربه الهنسان ميعبد العبادة له, ففي أثر فل وإل قابل محل

ذلك:  ميمنع سبب لوجود
أقمنللا أهنللا لللو مفسللد, وإل حللدوث واجللب, أو أو ركللن أو شرط فوات إما

الصل ة إن الصل ة (( وأقم أثرا لها لوجدهنا منا طلب ما على العبادات
بكراهللة صلللى إذا ميشللعر منللا  مللن)) والمنكههر الفحشههاء عن تنهى



هنشللعر ل والمنكر, فلماذا الفحشاء عن تنهى والصلة ؟ والمنكر الفحشاء
مقصرون.  لهننا ؟ بهذا
قلنللا كمللا فيهللا إجابة, فنقول هنرى ول وجل عز الله هندعو دائما الدعاء في
لكللن ربلله الهنسان دعا قابل, فإذا محل من له بد ل السبب الول: إن في
ميمنللع مللاهنع وجللد المسللتحبة, أو أو الواجبة الدعاء آداب من شيء فاته قد

الللداعي فللي الخلللل بللل الللدعاء فللي الخلللل الللدعاء, فليللس قبللول مللن
والمحل. 
وجللل, ول عللز الللله إلللى بالفتقار ميشعر ل وهو دعا بإهنسان مثل ولنضرب

لللي اغفللر قلللت: رب جللدا, إذا هناقص دعاؤه الله, فهذا إلى بالفرار ميشعر
ملا أشللد فللي مغفللرة, وأهنللك إلى تحتاج ذهنوبا هناك أن تشعر أن مثل, لبد

للم إذا اللذهنوب هلذه اللذهنوب, لن هلذه مغفلرة إللى الضرورة من ميكون
عليلله الرسللول هنهللى كللبيرة, ولهللذا ميكللون ذهنللب مللع وميلك, ذهنب فيا تغفر

قههوم كمثههل مثلها ( إن:  وقال الذهنوب محقرات عن والسل م الصلة
كههثيرا حطبهها فجمعههوا بعههود منهههم واحههد كل فأتى أرضا نزلوا

أهنك فالمهم واحد؛ بعود أتى منهم الواحد أن  مع) كبير ة نارا وأضرموا
وجل.  عز الله إلى الضرورة غامية في أهنك الدعاء حين تشعر أن لبد

فللي شللك عندك ميكون أن الجابة لمنع سبب فقدها التي الداب ثاهنيا: من
تقول: هذا به, تستعظمه المدعو تستعظم أن لدعائك, مثل الله استجابة

صلللى النللبي هنهللى الجابة, ولهذا ميمنع مما غلط, هذا بحاصل, فهذا هو ما
: وقلال شلئت إن للي اغفلر القائلل: اللهلم قلول علن وسللم عليله اللله

يتعههاظمه ل اللههه فههإن الرغبههة وليعظم المسألة في ( فليعزم
 ). أعطاه شيء
رحللم, قطيعة أو بإثم الهنسان ميدعو أن الجابة منع أسباب من أميضا كذلك

إثم, عليه, فهذا الدعاء ميستحق ل شخص على ميدعو أن بإثم, مثل فيدعوا
ل المسائل, فيقول: اللهللم من مسألة في أساء أمر ولي على ميدعوا كأن

أو كان صغيرا أمر ولي رأميت الدعاء, إذا في ذلك, اعتداء أشبه وما توفقه
تقللول: أن تللوفقه, علجلله ل تقللول: اللهللم أن علجلله فليللس أخطأ كبيرا
ل الللذي الللدعاء فللي العتللداء ملن به, هذا الله وميصلح وفقه, ميصلح اللهم
طيللب. ميقبل ل رحم, أميضا بقطيعة تدعو أن الدعاء في العتداء من ميقبل؛
إثم.   لهنه... ؟ مظلومه على الظالم دعاء

وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي الحرا م, لن أكل القبول مواهنع رابعا: من
رب, ميا رب السماء: ميا إلى ميدميه ميمد أغبر أشعث السفر ميطيل الرجل ذكر



حللرا م, الللدعاء, ومطعملله إجابللة أسللباب مللن الربعللة الوجللوه هللذه كللل
: وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي بللالحرا م, قللال حللرا م, وغللذي وملبسلله
ول أو تمنع كلها  هذه). لذلك يستجاب ( فأنى ان بيلن تح وبيلن الهنس

له.  الله واستجابة دعائه قبول
ذلللك, فللوق مللا وقللابل, بقللي صللالحا المحللل مواهنللع, وكللان ميوجد لم فإذا

عللز الله مشيئة وهو ذلك وراء شيء بقي ومتوفر, لكن وافر الن السبب
طلللب, وقللد ممللا أعظم هو ما الشر من الهنسان عن الله ميدفع وجل, قد

الحدميث, في جاء كما القيامة ميو م أجرا له ذلك ميدخر طلب, وقد ما ميجيب
)) لكم (( استجبتعالى:  قوله صدق من الثقة غامية واثقون فنحن وإل
ميكون, هنعم.  أن بد ل وأهنه

قول ميسمى القلب أو النفس في ميقو م ما هل إليكم الله : أحسن الطالب
؟

) أنفسههها به حدثت ( ما هنفسه في قيد, فقيل: قال إذا : ل, إل الشيخ
هنعم. 

؟ صحيح هذا كلمهم بالنفس, هل ميقو م الشاعرة: ما : قول الطالب
قللولهم بيللن وازهنللا الن باطل, ولهللذا كل م صحيح, هذا غير هذا : ل الشيخ
منهم, لهنهم الصواب إلى أقرب المعتزلة قول المعتزلة, فصار قول وبين

حقيقللة الله كل م مخلوق, وهو الله كل م المصحف في الذي ميقولون: هذا
الله.  كل م عن عبارة وهو ميقولون: مخلوق مخلوق, وأولئك لكنه

هللم ولكللن الجابللة هللم أحمللل عنه: ل الله رضي عمر  قول...:  الطالب
؟ الدعاء
الن القبللول, وأهنتللم أسباب له تتوفر ل قد الهنسان أن ميقصد : هنعم الشيخ

لللي اغفللر وقلللت: رب الصلللة فللي كنللت إذا أهنللت أهنفسكم, هللل حاسبوا
أو  ؟ منهللا الخل ص الللله تسللأل ثقيلللة ذهنوبا هناك بأن تشعر هل وارحمني

عندهنا وجدهنا أهنفسنا حاسبنا إذا أهننا بالواجب, الواقع لتأتي تقولها كلمة أهنها
قلبلله ميستنير الله دعاء بمجرد وجل عز الله دعا إذا عظيما, الهنسان هنقصا

وشلكره ذكلره علللى وإميللاكم ميعيننا أن الله هنسأل عبادة, ولكن الدعاء لن
عبادته.   وحسن
...:  الطالب
أو بللإثم دعللا الحللرا م, إذا سمعتم, أكللل كما ضوابط هناك : ل, لن الشيخ
ضللوابط المللر, هنللاك فللي شك لهيا, إذا غافل قلبا كان رحم, إذا قطيعة

الشرع.  من معروفة



يرشدون لعلهم بي وليؤمنوا لي  فليستجيبوابعدها: (( التي اقرأ
تعلمللوا أن غيللره, ميجللب وفللي الللدعاء آداب فللي لللله استجاب  هل... ))

فللي التقييللد علللى دل بمللا تقيللد أن لبللد موضللع في الطلقات أن جميعا
واحدة.  مشكاة من واحدة, خرجت الشرميعة آخر, لن موضع

 ؟... عليه صعب الشيء هذا أن : ميعرف الطالب
إل ميفعللله, ميللدعو الللدعاء إلللى احتللاج مللا عليلله سللهل كللان لو : هو الشيخ

تجعلنللي أن أسللألك إهنللي قال: اللهللم ميقبل, لو ما هذا الدعاء في العتداء
ذهنبللا, أذهنللب ل اجعلنللي الدعاء, اللهللم في اعتداء الكرا م, هذا الرسل من

من المسجد هذا تقلب أن أسألك إهني ميقول: اللهم الدعاء, أو في عدوان
خلف هللذا فيكللون, لكللن قللدمير, كللن شلليء كللل علللى وزمرد, الله ذهب

شلليء, فيلله مللا ممكللن  هللذا... منه فائدة ل الغالب في أميضا العادة, وهو
الله. شاء إن وهنحن العلم في تيمية وكابن النحو في كسيبوميه ميجعلك الله

ميقللول: اللهللم وهو شخص فسمعه بالكعبة ميطوف واحد سمع أهنه ميقولون
السل م.  شيخ كفقه وفقها هشا م ابن كنحو هنحوا أسالك إهني

ههالرجيللم:  الشلليطان من بالله : أعوذ القارئ لل ذذ ي (( ال للهه لل ا لعهه هم لج هكهه لل

لل يي لل هنوا ال هك يس لت ذه ذل لر ذفيهه لههها لن ررا لوال ذصهه يب لن هم له ذإ للهه هذو ال لل للهه يضهه للههى لف لع
ذس لنا لن ال ذك لل لر لو لث يك ذس لأ لنا لن ل ال هرو هك يش هم لي هك ذل هه لذ لل يم ال هك بب هق لر ذل لل لخا هكهه

لء يي له ل لش لل لل ذإ لو ذإ لنى هههه لأ لن لفهه هكههو لف يؤ لك هت ذل لذ هك لكهه لفهه يؤ لن هي ذذي للهه هنوا ا لكهها

ذت ليا ذه ذبيآ لل لن ال هدو لح يج هه لي لل ذذ ي ال لل لل ا لع هم لج هك لض لل ير ل
ل ررا ا لرا لء لق لما لسهه لوال

رء لنا يم ذب هك لر لو لص لن لو لس يح لأ يم لف هك لر لو يم هصهه هكهه لق لز لر لن لو ذت ذمهه لبهها لي لط هم ال هكهه ذل لذ
هه لل يم ال هك بب لك لر لر لبا لت هه لف لل بب ال لن لر ذمي لل لعا يل ]. 64:  )[غافر) ا

: وتعللالى تبللارك الللله قللال الرجيللم الشلليطان مللن بللالله : أعللوذ الشلليخ
عههن يسههتكبرون الههذين إن لكم أستجب ادعوني ربكم (( وقال
عليهللا, الكل م سللبق الميللة ) هذه) داخرين جهنم سيدخلون عبادتي

... إلى فوائدها وذكرهنا
)) لكههم أسههتجب ادعههوني ربكههم (( وقال:  وتعالى تبارك الله قال
مللن لبد له, ولكن ميستجيب أن داع لكل وتعالى سبحاهنه الله وعد هذا في

. ذكرهناها أظننا شروط
سلليدخلون الللله عبادة عن ميستكبرون الذمين الكرميمة: أن المية فوائد ومن
داخرين جهنم (( سيدخلونلقوله:     والصغار الذل وجه على جهنم

.((
الجللر م, تقابللل العقوبللة ميعنللي العمللل جنللس من الجزاء أن فوائدها ومن



الخللرة فللي صللاغرمين النللار أدخلللوا الللدهنيا فللي اسللتكبروا لمللا لهنهللم
)). داخرين جهنم (( سيدخلون

)). (( جهنملقوله:  النار إثبات الكرميمة المية فوائد ومن
قللال:  ثللم)) (( ادعونيلقللوله:  العبللادة مللن الللدعاء أن فوائللدها ومن

  )). عبادتي عن يستكبرون الذ ي ((  إن
لكههم جعههل الههذ ي : (( اللهعبللاده علللى هنعمته مبينا تعالى الله قال ثم

صللير, بمعنللى ) الله: مبتدأ, والذي: خبره, وجعل) فيه لتسكنوا الليل
المفعولين:  وهنصب

شللرعيا, جعل وليللس قدري جعل هنا الول: الليل, والثاهني: لكم, والجعل
؟ التعليللل مللع للتعدميللة أو للتعدميللة هللي هللل هنللا  الل م)) لكههم (( جعل
للتعليللل, والسللكون  الل م)) فيههه (( لتسههكنواالثاهني. وقوله:  الجواب

القلللب وسللكون الجللوارح لسللكون شللامل العمل, وهو وضد الحركة ضد
هنشللاطه أن ميجللد هنللا م ثللم تعللب إذا الهنسللان ميجللد النفس, ولهللذا وسكون
النهللار  ميعنللي: وجعللل)) مبصههرا (( والنهاروميللزداد, وقللوله:  ميسللتجد
الليل.  على معطوفة هذه مبصرا

موضلعه, أي: لهنله النهللار إلللى البصلار مبصللرا, وإسللناد النهللار جعللل أي
إليههه البصههار " إسناد:  المفسللر قللال النللاس, ولهللذا إبصللار موضللع

وبصللر, عمللل محللل البصار, النهار زمن  فهو" فيه يبصر لنه مجاز ي
طيب. 

تبللارك الللله ) أكللد) الناس على فضل لذو الله (( إنتعالى:  قال ثم
صللاحب, بمعنللى والل م, وذو إن بللل النللاس علللى فضللل ذا كللوهنه وتعللالى
سللبحاهنه إفضللال, فللالله ) فضللل: بمعنللى) النههاس على فضل ((لذو
سللكنا الليللل جعللل فضللله مللن أي العباد, ومنه على المتفضل هو وتعالى
والكافر المؤمن تشمل  عامة)) الناس (( علىمبصرا, وقوله:  والنهار

مبصللر والكللافرمين, والنهللار للمللؤمنين سللكن الليللل الواقع, لن هو وهذا
والكافرمين.  للمؤمنين
على فضل ذا الله كون مع  ميعني)) يشكرون ل الناس أكثر (( ولكن

هنظللائر الميللة كللافر, ولهللذه بالله, أكللثرهم والعياذ ميشكر ل أكثرهم الناس
)).  بمؤمنين حرص ولو الناس أكثر (( وماتعالى:  قوله منها

اللله أن وسللم عليله الله صلى النبي أخبر حيث ذلك بمثل السنة وجاءت
كللل مللن النار, فيخللرج إلى بعثا ذرميتك من أخرج آد م ميا القيامة ميو م مينادي
مينجو.  واحد اللف النار, من في كلهم وتسعين وتسعة تسعمائة ألف



ة للمنعم العتراف هو والشكر والجلوارح, قلال واللسلان بلالقلب بالنعم
الشاعر: 
 المحجب والضمير ولساهني ميدي    ثلثة مني النعماء أفادتكم

والضللمير ولسللاهني هنعمللائكم: ميللدي بسللبب ثلثللة منللي ملكتللم أهنكم ميعني
المحجب. 

الللله مللن فإهنهللا بللك هنعمة كل أن بقلبك تعترف أن فهو بالقلب الشكر أما
النعللم ), وأفضللل) اللههه فمن نعمة من بكم : (( وما تعالى قال كما
والضرورة حاجتها بحسب فشيئا شيئا النعم ميتلوه ثم العقل ثم الدمين هنعم

إليها. 
هللذه فاستعمال والبصر السمع أو الرجل أو اليد بالجوراح ميعني باليد وأما
الله.  بطاعة الجوارح الله, شكر طاعة في

هنعمة من بك ما بأن بلساهنك تعترف أن باللسان الله كذلك, شكر اللسان
الللله إلى افتقارا ولكن واختيال فخرا ل عليه بنعمته تحدث الله, وأن فمن

ربههك بنعمههة (( وأما:  لقوله وتعالى سبحاهنه بفضله واعترافا وجل عز
الشللكر صللار المنعللم, إذن طاعة في اللسان هذا تستعمل ) ثم) فحدث

والجوارح.  واللسان القلب كله الدمين هو الحقيقة في
ميشلكر ميتبعض, قد الشكر إن  ثم)) يشكرون ل الناس أكثر (( ولكن

عليلله الللله مينعللم الخرى, قد النعم دون النعم من هنعمة على ربه الهنسان
مينعم فيكفر, وقد بالعلم الله الله, ومينعم سبيل في فيشكر, ومينفق بالمال

أن كمللا ميتنللوع فيبخللل, فالشللكر العلللم, وبالمللال فينشر بالعلم عليه الله
ميشكرون.   ل الناس أكثر ميتنوع, ولكن الكفر

هنعربهللا, أن هنرميللد الجملللة )) هذه شيء كل خالق ربكم الله ذلكم(( 
للجمللع, للخطاب, والميم للعبد, والكاف مبتدأ, والل م أهنها شك ذا: ل أول

؟ خللبر أهنهللا أو الشللارة اسللم مللن بيان عطف أو بدل أهنها هنقول الله: هل
الخللبر آخللر, لن خللبر شلليء كل مبتدأ, وخالق الول, ربكم: خبر الظاهر

للله, فالوصللاف وصللفا كللان عنلله, وإذا للمخللبر وصف الخبر أن ميتعدد, إذ
العههرش ذو الههودود الغفههور (( وهو:  تعالى الله قال تتعدد أن ميجوز

العللرش, عندهنا: الغفور, الودود, ذو خبرا ) كم) يريد لما فعال المجيد
عنله, للمخلبر وصف الخبر ميتعدد, لن أخبار, الخبر المجيد, فعال, خمسة

تتعللدد أن ميجللوز القيا م, والوصاف وصفه أن قائم, فمعناه قلت: زميد فإذا
ثاهني. خبر شيء كل خالق هنقول واحد. إذن موصوف على

عامللة, أبللدا, كليللة شيء الجملة هذه عن ميشذ  ل)) شيء كل (( خالق



خللالقه, فالله شيء والحوال, كل والوصاف العيان من شيء كل خالق
ذلك أشبه وما وجنون وعقل وصحة مرض من العبد مخلوق, أحوال العبد

عللن ميشذ ل وجل عز لله مخلوق فإهنه شيء مخلوقة, كل مخلوقة, أفعاله
الوصللاف, العجللز مللن وهللو والكيس العجز أبدا, حتى شيء الجملة هذه
حازما, طيب.  ميكون حاز م, والكيس غير ميكون الهنسان أن ميعني
بنللاء معلله خللالق ل شيء, وأهنه كل خالق أهنه بين  لما)) هو إل إله (( ل
عز لله إل حق معبود هو, أي: ل إل إله ل أهنه الكلية, بين الجملة هذه على

بالعبادة, طيب.  ميفرد أن فيجب بالخلق منفرد أهنه وجل, فكما
كللثيرا, العربيللة اللغللة فللي مفعللول بمعنللى تأتي مألوه, وفعال بمعنى إله

)) هههو إل إله (( لوعللد, طيللب.  لبللاس كتاب فراش بناء غراس ومنه
(( فل:  تعللالى قللوله مللع الجملللة هللذه تصح : كيف قائل قال طيب. إذا

)) آلهتهم عنهم أغنت (( فما:   وقوله)) آخر إلها الله مع تجعل
 ؟ الله دون آلهة فأثبت

حللق إللله المقدر, هو: حللق, ل الخبر عرفنا إذا العبارة هذه الجواب: تصح
يههدعون مهها وأن الحههق هههو الله بأن (( ذلكهذا:  دليل الله, هنعم إل

). ) الكبير العلي هو الله وأن الباطل هو دونه من
 ميعنللي:)) (( أنههىوالهنكللار,  للتعجللب هنا )) الستفها م تؤفكون (( فأهنى

البرهان.   قيا م مع الميمان عن  تصرفون)) (( تؤفكون كيف
القللرآن فللي كللثيرا ميللأتي التركيب )) هذا يؤفك كذلكتعالى: ((  قال ثم

مثل, وهو بمعنى اسم الكاف أن هنعربه, فقلنا كيف علينا مر الكرميم, وقد
بمعنللى ميؤفللك, والفللك الفك ذلك بعده, أي: مثل للعامل مطلق مفعول

الصرف. 
" النعللم شللكر وعد م بالله الشراك وهو الفك ذلك مثل  أي)) (( كذلك
اللههه بيآيههات كانوا (( الذين إفك هؤلء إفك مثل )) أ ي (( يؤفك
فاعل.  هنائب أهنها على  وقوله: الذمين, إعرابها)) " يجحدون
الللله بآميللات مينكللرون كاهنوا  أي)) يجحدون الله بيآيات كانوا (( الذين

بالباء.  تعدى أهنه بدليل الكفر بمعنى هنا ميكفروا, والجحد أي
خطللأ, أهنلله شللك ل  هللذا" )) معجزاته الله " (( بيآياتالمؤلف:  وقول

واسللتحقاقه وجللل عللز كمللاله علللى تللدل التي الله: دللته آميات هنقول بل
بالللدللت  أي)) اللههه (( بيآياتمعجزات,  وليست آميات للعبودمية, فهي

دل اللتي ة اسلتحقاقه وعللى كملاله عللى ت اللله وآميلات وحلده؛ بالعبودمي
هنوعان:  وتعالى سبحاهنه



كماله:  على تدل كوهنية, آميات كلها وشرعية, فالمخلوقات كوهنية
 واحد أهنه على تدل      آمية له شيء كل وفي
وعزتلله وقللدرته وجللل عللز الللله بكمللال شللاهد فللإهنه الكللون فللي ما فكل

علللى تللدل كوهنيللة آميللات المخلوقات جميع أن ذلك, المهم وغير وسلطاهنه
صفاته.  كمال من ذلك وغير ورحمته حكمته خالقها, وعلى

صللادقة وأخبار عادلة أحكا م من الرسل به جاءت ما شرعية: وهي وآميات
كلهللا والنللواهي والوامللر شللرعية, التكليفللات آميللات هنافعة, هذه وقصص

: هنافعللة كلهللا كللذب, القصللص شلليء فيها صادقة, ما كلها عادلة, الخبار
هههذه إليههك أوحينهها بمهها القصههص أحسههن عليههك نقههص (( نحن

لك ) طيللب) القههرآن ذل لذ لكهه هك ((  لفهه يؤ لن هي ذذي للهه هنوا ا ذت لكهها ليهها ذه ذبيآ للهه ال
لن) هدو لح يج ) .لي

الليههل لكههم جعل الذ ي (( الله:  تعالى الله قال فوائد الميات هذه في
). ) فيه لتسكنوا
عظيللم مللن هللذا والنهار, فإن الليل بإميجاد وجل عز الله قدرة أول: كمال

ميردوهللا أن الشللمس طلعللت إذا البشللر ميسللتطيع وعل, هللل جللل قللدرته
: تعللالى الللله قللال أبللدا, ولهللذا ؟ فللترجع ميجروها أن غابت وإذا ؟ فتغرب

يل هقهه يم ((  هتهه يي لأ لر أ
ين ل لل ذإ لعهه هه لج للهه هم ال هكهه يي لل لل لع ييهه لل ردا ال لم ير للههى لسهه ذم ذإ يو ليهه
ذة لم ليا ذق يل ين ا هه لم لل هر ذإ يي ذه لغ لل يم ال هك ذتي يأ لء لي ليا ذض لفل ذب لن لأ هعو لم يس يل لت يم هق هت يي لأ لر أ

ل

ين لل ذإ لع هه لج لل هم ال هك يي لل لر لع لها لن ردا ال لم ير للى لس ذم ذإ يو ذة لي لم ليا ذق يل ين ا هه لم لل هر ذإ يي لغ
ذه لل يم ال هك ذتي يأ لل لي يي لل لن ذب هنو هك يس ذه لت لفل ذفي لن لأ هرو ذص يب ]71:72 ) [القصللص) هت

ميغيللره أن لحد ميمكن ل للعباد الله جعله الذي والنهار فأقول: الليل طيب
بعضلله وولللوج وتعللاقبه والنهللار الليللل هللذا إلى أميضا هنظرهنا إذا إطلقا, ثم

ن ميزميلد وأحياهنا الليل ميزميد أخرى, أحياهنا آمية فهو ببعض ميسلتطيع النهلار, م
وتعالى. سبحاهنه لله إل ذلك ميفعل أن

فللي ثللابت هللو كمللا القدرميللة الللله أحكا م الكرميمة: تعليل المية فوائد ومن
إل تكللون أن ميمكللن ل الكوهنيللة الللله أحكللا م أن الشللرعية, ميعنللي الحكللا م

للتعليللل, إذن أهنهللا لكللم قلللت والل م))  (( لتسكنوامن:  لحكمة, تؤخذ
طيب.  لنسكن ذلك الله جعل
مللن ميلز م هل الشرعية, لكن كأحكامه معللة الكوهنية الله أحكا م أن ذكرهنا

فهللذا ذلللك مللن فتح ما علينا الله فتح ميلز م, إن ل ؟ بالعلة هنعلم أن تعليلها
كللل علللى مخطئللون, إهنمللا فنحن بذهنوبنا ذلك حرمنا وفضل, وإن منه خير
طيب. حكمة وله إل شيء من ما حال



بالليللل وتعللالى سللبحاهنه الللله منللة الكرميمللة: بيللان الميللة هللذه فوائد ومن
(( لتسكنوامللن:  مبصللرا النهللار وجعللل سللكنا الليل جعل حيث والنهار

الهنسللان تجللد الناس, ولللذلك سكن ما هذا  لول)) مبصرا والنهار فيه
هللذا عصللرهنا وقللت فللي أن السللكون, ولللول أحللب الليللل جاء إذا بطبيعته
لللذة لليللل لوجللدت كالنهللار الليللل وصللار الضواء وشاعت الهنوار شاعت

قللب للسلكون, وسلكون ومحبلة للذة ذللك, تجلد أدركنلا عظيمة, وهنحن
بعد ميأتي كالرطب هو وإذا الفجر طلع إذا هنفس, ثم وسكون بدن وسكون

هنجللد ل هنهار, ولذلك ول ليل هناك كأن ما النهار, الن وجاء به التمر, هنفرح
علللى  هنعللم... ذلللك أدرك مللن منكم قبل, ولعل من هنعرفها كنا التي اللذة

والنهللار للسللكن الليللل لنللا جعللل أن وجل عز الله فضل من هذا حال كل
للعمل. 

تؤخللذ: عمومللا النللاس علللى فضللل ذو الللله الكرميمة: أن المية فوائد ومن
. )) الناس (( على

هنجمللع  فكيللف)) المههؤمنين علههى فضل ذو (( واللهأخرى:  آمية في
وخللا ص, فالعللا م هنوعان: عللا م الفضل هنقول أن ؟ والتخصيص التعميم بين

. طيب للمؤمنين الناس, والخا ص لجميع
لقللوله: الللله ميشللكرون ل الللله عبللاد أكللثر الكرميملة: أن الميللة فوائللد ومن

)). يشكرون ل الناس أكثر (( ولكن
بأعمللال الشللرعية الحكللا م قيللاس من الكرميمة: التحذمير المية فوائد ومن

ميفعللله, النللاس حللرا م, قللال: كللل هللذا لشخص قلنا إذا أهننا العباد, بمعنى
(( بحجة ليس ميعمله الناس خطأ, كل الناس, وهذا أعمال المعيار فيجعل

 الحجللة)) اللههه سبيل عن يضلوك الرض في من أكثر تطع وإن
اللههه إلى فردوه شيء في تنازعتم (( فإن ورسوله الله قاله فيما

أو قبلهللا الللتي مللن أكللثر الخللرى الطائفللة كللاهنت سللواء))  والرسول
الشللرعية للحكللا م معيللارا النللاس أعمللال هنجعللل أن ميجوز ل العكس, إذا

طيب.
أن إلللى وجللل, والشللارة عللز الله شكر الكرميمة: وجوب المية فوائد ومن
جنللس مللن ميكللون الفضللل, طيللب. الشللكر جنللس مللن الشكر هذا ميكون

الللله, سللبيل في مينفقه أن لربه شكره ؟ المال صاحب شكر الفضل, فما
تما م. 

بدهنيللة وقللوة شللجاعة الللله أعطللاه مللن شللكر بللذله, مللا ؟ العلم شكر ما
لن النعم جنس من الشكر الله, إذن سبيل في ميجاهد أن ؟ قائم والجهاد



ل النههاس أكههثر ولكههن النههاس علههى فضههل (( لههذو:  قللال الللله
) الفضل.) يشكرون


